Zał. nr 1
do Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 28 sierpnia 2020

PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE
Obowiązujące od dnia 01.09.2020 do odwołania
- sporządzone z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020.

ORGANIZACJA OPIEKI :
1. Dzieci w czasie zabawy i nauki przebywają w wyznaczonej stałej sali.
2. Grupa dzieci nie może być większa niż 20 osób.
3. Istnieje możliwość łączenia grup w jednej sali (z zachowaniem rygorów
liczebności) 3+4 latki, 5+6 latki.
4. Minimalna przestrzeń nie jest mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko
5. W sali znajdują się tylko przedmioty, które można szybko zdezynfekować.
6. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu.
7. Sale są wietrzone co godzinę.
8. Pracownicy zachowują dystans społeczny min. 1,5 m.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci zachowują dystans
społeczny w odniesieniu do innych pracowników jak i dzieci – 1,5 m.
10. Dzieci odbierane są od opiekunów przez wyznaczonego pracownika przed
drzwiami do budynku, po sprawdzeniu temperatury.
Nie dotyczy:
- nowych dzieci (do czasu adaptacji)
- dzieci niesamodzielnych ruchowo
11. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez osoby zdrowe.
12. Jeżeli dziecko ma temperaturę 37ºC lub powyżej nie zostaje wpuszczone
do budynku.
13. Jeżeli dziecko ma jakiekolwiek objawy infekcji również nie zostaje
wpuszczone do budynku.
14. Pracownik kontrolujący stan zdrowia dzieci odnotowuje fakt zauważenia
temperatury lub objawów infekcji z podaniem daty i nazwiska dziecka.
15. Rodzic wypełnia ankietę epidemiologiczną dotycząca stanu zdrowia dziecka
i swojej rodziny.
16. Jeżeli dziecko zacznie przejawiać objawy choroby zostanie odizolowane w
odrębnym pomieszczeniu, a rodzice zobowiązani są do pilnego odbioru
dziecka.
17. Dzieci będą mogły przebywać na świeżym powietrzu zgodnie z zasadami
obowiązującymi ogólnie w kraju/regionie.
18. Dzieci będą mogły korzystać z przedszkolnego placu zabaw, który będzie
dezynfekowany po każdym dniu użycia.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA
1. Przed wejściem ustawiono płyn dezynfekujący – każda osoba wchodząca
do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce.
2. W dezynfekcji rąk dzieci pomagają opiekunowie.
3. W każdym pomieszczeniu znajduje się środek do dezynfekcji rąk i
powierzchni, którego personel używa w razie potrzeby.
4. Wejście na teren placówki (dla osób spoza personelu) tylko w maseczkach.
5. Pracodawca zapewnia pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej
(maseczki, przyłbice, rękawice jednorazowe).
6. Środki ochrony osobistej są obowiązkowe dla personelu w czasie
wykonywania czynności higienicznych przy dzieciach lub kontaktu z
osobami z zewnątrz.
7. Obowiązuje zakaz mycia zębów w przedszkolu.
8. Obowiązuje zakaz wykonywania czynności związanych z dotykaniem ust
dzieci np. na zajęciach logopedycznych.
9. Dzieci myją i dezynfekują ręce obowiązkowo przed posiłkiem oraz w
trakcie dnia w trakcie potrzeby – do decyzji opiekuna.
10. Pomieszczenie (w tym zabawki), w którym przebywa grupa dzieci jest
dezynfekowane na zakończenie dnia.
11. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych odkażane są po
każdej terapii.
12. Klamki oraz toalety dezynfekowane są przynajmniej 4xdziennie oraz w
razie potrzeby
13. Na zakończenie dnia dezynfekowane są urządzenia na placu zabaw (jeżeli
były używane).
POSIŁKI
1. Stoliki i krzesełka dezynfekowane są przed i po każdym posiłku.
2. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce i wyparzane w temp. pow. 60ºC.
3. Pracownik firmy kateringowej przekazuje termosy z jedzeniem
pracownikowi przedszkola, który odbiera je na zewnątrz a następnie
odkaża środkiem dezynfekującym i wnosi do placówki.
4. Zużyte termosy oraz resztki są przekazywane pracownikowi firmy
kateringowej również na zewnątrz budynku.
5. Dzieciom może być podawana woda w kubeczkach jednorazowych –
wyrzucanych do kosza po użyciu.

